
 

 
        Wodzisław Sl,  08.12.2011r. 
 
 
 
 

Do wszystkich Wykonawców 
        
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie 
przetargu nieograniczonego  - dostawy pn.: 
„ Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 6 w 
Wodzisław Śląskim  na rok 2012”. 
 
Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych /Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm./ Zamawiający informuje, 
Ŝe do w/w postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie do treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o wyjaśnienie następujących kwestii: 
 
 
Pytanie 1. 

Jakiej pojemności zbiornik na olej opałowy Państwo posiadają i jaki sposób rozładunku do 
niego paliwa z autocysterny jest wymagany, grawitacyjny czy przy zastosowaniu pompy przy 
autocysternie?  

Odpowiedź: 

Na olej opałowy posiadamy zbiornik 10 000 litrów. Rozładunek następuje przy uŜyciu pompy 
przy autocysternie. 

 

Pytanie 2.  

Czy  lokalizacja zbiornika/kotłowni nie utrudnia dostaw autocysternami o wymiarach 9,2 m/ 
2,8 m/ 3,4 m i 14,6 m/ 2,8 m/ 3,6 m (długość / szerokość / wysokość) ? 

Odpowiedź:  

Dostawa moŜliwa tylko autocysternami  o wymiarach 9,2 m/ 2,8 m/ 3,4 m 

Pytanie 3.  

Czy dostawy oleju opałowego realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ust. 1  ustawy z dnia 18 
stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4 poz. 28 z póź. zm.)? 

Odpowiedź: 

Dostawy oleju opałowego realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy  

 

 



 

Pytanie 4.  

W zawiązku z przewidzianą w §5 ust. 1 okt. 1.2 wzoru umowy karą za nieterminową 
realizacje dostawy, wnosimy aby zamówienia na poszczególne partie paliwa były składane 
wyłącznie za pośrednictwem faksu lub maila. Telefoniczne lub ustne wywoływanie dostaw 
moŜe powodować spory co do terminu złoŜenia zamówienia, trudno będzie udowodnić 
stronom umowy kiedy zostało złoŜone zamówienie lub zamówienie zostało przyjęte.   
W związku z powyŜszym wnosimy o modyfikację §2  ust. 1 wzoru umowy  (załącznik nr 4 
do siwz) oraz punktu 3 siwz tak aby zamówienia mogły być składane wyłącznie faksem lub 
mailem.  

Odpowiedź: 

Nie wyraŜa się zgody na modyfikację zapisów wzoru umowy. 

Pytanie 5. 

Czy w sytuacji nie dotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności Wykonawca będzie 
mógł wstrzymać dostawy produktów do momentu uregulowania przez Zamawiającego 
przeterminowanych zobowiązań finansowych? 

U wagi na duŜą wartość umowy wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisów 
regulujących tą kwestię np. w brzmieniu: „Dostawca  zastrzega sobie prawo odmowy 
realizacji kolejnego zamówienia  w przypadku zalęgłości płatniczych  Zamawiającego. Takie 
zachowanie Dostawcy nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie 
umowy.” 

Odpowiedź: 

Nie wyraŜa się zgody na modyfikację zapisów wzoru umowy. 

Pytanie 6. 

Od jakiej wartości jednorazowej dostawy  będą liczone kary przewidziane w §5 ust. 1 pkt. 1.2 
i 1.3 wzoru umowy, netto czy brutto? Wnosimy o doprecyzowanie tej kwestii. 

Odpowiedź: 
Kary umowne będą liczone od kwoty brutto. 

Pytanie 7. 

Wnosimy do dodanie w §8 ust 1 wzoru  umowy zapisu, Ŝe w sytuacjach nie uregulowanych tą 
umową będą miały  zastosowanie równieŜ inne ustawy szczegółowe dotyczące przedmiotu 
umowy. 

Odpowiedź: 

Nie wyraŜa się zgody na modyfikację zapisów wzoru umowy. 

Pytanie 8.  

Zgodnie z art. 89 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym warunkiem 
zakupu oleju opałowego z obniŜoną stawką akcyzy tj. w wysokości 232 zł od 1000 litrów jest 
złoŜenie sprzedawcy oświadczenia, Ŝe nabywany olej opałowy przeznaczony jest do celów 
opałowych lub będzie sprzedany z przeznaczeniem do celów opałowych. W przypadku nie 
złoŜenia takiego oświadczenia kwota naleŜnej akcyzy w wynosi 1822 zł od 1000 litrów oleju 

opałowego w temperaturze referencyjnej 15 oC. 



 

  
W związku z powyŜszym wnosimy o wprowadzenie do wzoru  umowy zapisów regulującą tą 
kwestię. Proponujemy wprowadzenie poniŜszych zapisów: 

1) Zamawiający zobowiązuje się do składania Dostawcy oświadczeń o przeznaczeniu 
oleju opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 
roku (wraz z późniejszymi zmianami) kaŜdorazowo przy zakupie oleju opałowego 
najpóźniej w dniu odbioru paliwa. 

2) JeŜeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego będą składane przez osoby 
upowaŜnione przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający zobowiązany jest złoŜyć 
Dostawcy wykaz osób upowaŜnionych do składania tych oświadczeń. 

3) Zamawiający w przypadku nie złoŜenia oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego 
lub złoŜenia niewaŜnego oświadczenia, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz 
Dostawcy odszkodowania obejmującego pełną obowiązującą stawkę podatku 
akcyzowego dla ilości nabytego oleju opałowego nie potwierdzonej oświadczeniem o 
jego przeznaczeniu, a takŜe do przejęcia innych obciąŜeń nałoŜonych na Dostawcę 
wynikających z niedochowania przez Zamawiającego obowiązków wynikających z 
zakupu produktu z obniŜoną stawką podatku akcyzowego. 

Odpowiedź: 
Nie wyraŜa się zgody na modyfikacje zapisów wzoru umowy. Jednocześnie Zamawiający 
informuje, Ŝe kaŜdorazowo przy zakupie oleju opałowego będzie podpisywane oświadczenie 
o przeznaczeniu oleju opałowego przygotowane  przez Dostawcę i dołączone przez niego do 
faktury. 
 
 
Wniosek wpłynął po upływie połowy wyznaczonego terminu do składania ofert art.38 pkt 1 
Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Na podstawie art.38 pkt 1a Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający ma prawo do 
pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 
 
 


